CORONAVIRUS – SCHOLEN

17 maart 2020
Beste leerlingen
Beste ouder(s)
Om niet in vakantiemodus te geraken, hadden we in onze vorige brief al enkele suggesties toegevoegd. We
sommen ze hieronder nog even op:







Lezen van een (of meerdere) boeken;
Oefenen op Bingel of Kweetet (wiskunde, taal, spelling, Frans…);
Oefenen van de lettertjes, lezen van woordrijtjes, oefenen van splitskaartjes (eerste leerjaar);
Oefenen van maal- en deeltafels;
Oefenen volgens de tips die de leerkracht in de klas reeds gaf;
Op onze website kan je doorklikken naar diverse educatieve websites waar je leerstof op een
speelse manier kan inoefenen;
 …
Enkel voor de leerlingen van de lagere school
 Oefenen regelmatig op Bingel, de leerkrachten volgen jou op die manier op. Kinderen die niet of
nauwelijks oefenen op Bingel zullen hierop aangesproken worden door de juffen;
 De leerlingen van het 4de leerjaar en van de BOF-klas zullen ook taken krijgen via Google Drive. Dit
platform zijn ze gewoon om te gebruiken en alle leerlingen van de bovenbouw weten in principe
hoe je kan inloggen. Is dat toch een probleem, dan stuur je een mailtje naar juf Lieve
zorg.lieve@hhskh.be Zij kan jou opnieuw toegang geven.
Voor alle leerlingen, ook onze kleuters
 Onze leerkrachten hebben een bord op pinterest aangemaakt:
www.pinterest.com/pinterestheilighart/
Dit bord zal regelmatig aangevuld worden. Er zijn rekenoefeningen, knutseltips, beweegtips van juf
Frie,… en ook voor de kleuters is er een aanbod. Kijk dus regelmatig wat er gepost wordt.
 VRT brengt dagelijks een aanbod voor lagere schoolkinderen tussen 8.30 en 10 u. Ketnet brengt
dagelijks actua op kindermaat in Karrewiet. Speciaal over het coronavirus maakten zij een aparte
pagina https://www.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/alles-over-het-coronavirus
 Vergeet de grootouders niet: bel hen regelmatig zodat zij toch contact houden met hun
kleinkinderen.
Wij dringen erop aan de kleuters en leerlingen regelmatig aan het werken te zetten. Onze leerkrachten zijn
momenteel aan het uitzoeken (ook via nieuwe tools) hoe we dit zo goed mogelijk kunnen aansturen en
opvolgen. Hou daarom je mailbox zeker in de gaten. De Vlaamse overheid stelt hierbij voorop:



Dat de leerlingen in het ritme blijven en aangeleerde leerstof inoefenen. Het is de bedoeling om
verworven kennis en vaardigheden te onderhouden.
Nieuwe leerstof mag niet aan bod komen en taken mogen niet meetellen voor de beoordeling van
de leerlingen.

Nog even dit:
-

Het CLB liet weten dat de geplande consultaties met ouders voor de 3-jarigen gepland op 30 maart
2020 niet doorgaan. Wellicht wordt een nieuwe afspraak gemaakt na de coronacrisis.
Onze fietspool rijdt momenteel ook niet meer.
Houd het veilig, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
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